روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس
روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﺠﻮر  ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  75ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد  ) .ﻧﻮﺷﻬﺮ  ،ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺣﻠ در
ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ (  .روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس در ﻣﺤﺪوده ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و در ﯾ از دره ﻫﺎی زﯾﺒﺎی رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی اﻟﺒﺮاز اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  1650ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  .ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس  ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧ ) ﮐﺠﻮری ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .
روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻮﻧ ﻣﺘﺮاﮐﻢ  ،در ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ  ،ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ و
ﺳﻨﻔﺮش اﺳﺖ  .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻔ ﺷﯿﺮواﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺖ ﮐﻮﺑ ﯾﺎ ﺳﻔﺎﻟ دارﻧﺪ .
دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻠ ، اﯾﻮان ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻮﺑ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎده  ،زﯾﺒﺎﯾ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨ ، ﮔﻞ  ،ﺧﺸﺖ و ﭼﻮب اﺳﺖ  .اﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ،از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎن  ،ﮔﭻ ،
آﺟﺮ  ،ﺑﻠﻮک و ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ، 1385ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ  2500ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس در زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب و ﻫﻮای ﺧﻮش  /و ﯾﯿﻼﻗ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ  .درآﻣﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زراﻋ ، داﻣﺪاری و ﺑﺎﻏﺪاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد  .ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه زراﻋ آن و ﺳﯿﺐ  ،ﻫﻠﻮ و ﭼﺎرﻣﻐﺰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻏ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود  .داﻣﺪاری ﺳﻨﺘ و ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ رواج دارد .
ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس  ،در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زراﻋ ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻮراب و ﻧﻤﺪ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ  .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟ ، ﺟﺎﺟﯿﻢ  ،ﭼﺎدر ﺷﺐ  ،ﺷﻤﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮﺑ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻠﺰی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ روﺳﺘﺎ  ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ  .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ، ﯾ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺳﺖ  .ﭘﻮﺷﺎک ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣ
روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ  ،وﻟ زﻧﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص  ،از ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻦ ﭘﺮﭼﯿﻦ  ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ ،
ﺟﻠﯿﻘﻪ و روﺳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن  ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣ رﺳﺪ  .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ  ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ از ﺗﻤﺪن ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد  ،ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﻌﺪ
از اﺳﻼم را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ  .وﺟﻮد ﻗﺒﻮر و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی زرﺗﺸﺘ و ﻣﺎﻧﻮی  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮوف و اﺷﯿﺎء ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﻪ
و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ،از ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺎزﻧﺪران در دوران ﻗﺪﯾﻢ ﺣﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ  .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر
در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  ” .ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠ ” ﻧﻘﺎش ﻧﺎﻣ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﺑﻮده  ،ﺗﺎﺑﻠﻮﯾ از اﯾﻦ دﻫﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ در ” ﮐﺎخ ﻣﻮزه ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﯿﻪ ” ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس در ﻣﯿﺎن دره ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎﯾ در رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻟﺒﺮز اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑ ﻧﻈﯿﺮی دارد  .ﻣﺰارع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،
ﺟﻠﻮه ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه  ،ﺳﺮﺳﺒﺰی ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠ ﮐﺸﯿﺪه اﻟﺒﺮز .،
آب و ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ ، ﺷﻮه و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌ ، وﺟﻮد دو ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻨﺪﻟﻮس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣ ﺧﻮﻧﺮم و ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﻮاز دارد  ” ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻨﺪﻟﻮس ” در دو ﻃﺒﻘﻪ و  400ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ  ،در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر زﯾﺒﺎﯾ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وارد ﻣ ﺷﻮد  ،در ﻟﺤﻈﻪ اول ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ای ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﯿﺰه ﺑﺮﭘﺎﯾ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ دﻫﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ  .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻨﺪﻟﻮس ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﺻﯿﻞ و ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﮐﻤ اﻫﺎﻟ دﻫﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﯿﺎء ﻧﻬﺪاری ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻨﺪﻟﻮس در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ

ﻫﺎ  ،ﭘﻮﺷﺎک و زﯾﻨﺖ آﻻت روﺳﺘﺎﯾ ، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ  ،ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی ﺳﻨﺘ و ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ای  ،ﻇﺮوف و اﺑﺰار آﻻت ﻓﻠﺰی و ﭼﻮﺑ و
اﺷﯿﺎء و ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟ ، ﭼﯿﻨ آﻻت  ،وﺳﺎﯾﻞ روﺳﺘﺎﯾ از ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺳﺖ  .اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺐ ﺧﻄ، 
ﻧﺴﺦ ﺧﻄ ، ﮐﻼم ا… ﻣﺠﯿﺪ  ،دﯾﻮان اﺷﻌﺎر و ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﺴﺮا  ،آﺛﺎری ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎﯾ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و راوی ﻓﺮﻫﻨ اﻗﻮام
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺴﺘﻨﺪ  .در ﯾ ﮐﻼم  ،ﻓﺮﻫﻨﺴﺮای ﮐﻨﺪﻟﻮس  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﻫ ﻣﻤﻠﻮ از زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ
از دﯾﺮ دﯾﺪﻧ ﻫﺎی روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ،ﻣﻮزه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ اﺳﺖ .ﻣﻮزه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻨﺪﻟﻮس در ﺳﺎل
 1365ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﺖ  ،ﭘﺮورش  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ و ﻣﻌﻄﺮ  /و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾ ﺑﺎغ ﺑﻮﺗﺎﺋﯿ ) ﻣﻮزه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ( در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10ﻫﺘﺎر
ﮐﺮد  .ﻣﻮزه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  250ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ژﻧﺘﯿ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان  ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫ و
داروﯾ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﺪ درﻣﺠﻤﻮع  ،روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪﻟﻮس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ ، ﻣﻮزه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﯾﯿﻼﻗ و دارا ﺑﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﺮی  ،از
ﺷﻬﺮت ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﮔﺮدﺷﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ
روﺳﺘﺎی دﯾﺪﻧ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

